Красимира Елисеева: Проблемът във Видин с наркозависимите е изключително сериозен
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От три години Видин е член на организацията “Европейски градове срещу
наркотиците” и всяка година тази институция организира национални и международни
срещи. Това каза за Радио “Фокус”- Видин
Красимира Елисеева,
председател на
Общинския съвет
по
наркотични вещества
(ОбСНВ). За поредна година в терапевтичната общност в Сан Патриняно, Италия, се
организира семинар на тема “Ден, свободен от наркотици”, на която са присъствали
трима представители на община Видин - зам.-кмета на
община Видин
, архимандрит Поликарп и Красимира Елисеева. “Два дни бяхме с резидентите на тази
терапевтична общност и това което видяхме е, че това е мястото за нашите деца, които
имат нужда от помощ и там те ще я намерят”, каза още Елисеева. В терапевтичната
общност в Сан Патриняно, престоят на зависимите от наркотиците е четиригодишен,
напълно безплатен и след този престой, ако не се чувстват сигурни в себе си могат да
останат да работят в селището, като им се предоставят жилища, където биха могли да
създадат семейства. Екипът, по думите на Елисеева, който се занимава с резидентите
е много добре обучен. Доказателство за това е над 70% успеваемост на посетителите
на тази общност. В този център има около 1500 души от цял свят, които живеят в
изключителна дисциплина. От България 4 души лекуват своята наркотична зависимост
в тази общност и едно момиче е с алкохолна зависимост. Според специалиста
популяризирането на тази общност е изключително важна, за да разберат хората,
които имат такъв проблем, че има място където могат да им помогнат. "Във Видин
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проблемът е много сериозен и от началото на годината 5 наркозависими са изгубили
живота си", допълни Елисеева.
Радио "Фокус" - Видин
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